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0BGairės 

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės EBA/GL/2018/01 dėl vienodo informacijos atskleidimo pagal 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 473a straipsnį, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas, 
kuriomis siekiama sušvelninti TFAS 9 įdiegimo poveikį nuosavoms lėšoms, siekiant užtikrinti greito 
sprendimo pagal KRR įgyvendinimą reaguojant į COVID-19 pandemiją 
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1. Prievolės laikytis gairių ir teikti 
pranešimus 

Šių gairių statusas 

1. Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010P0F

1
P 16 straipsnį parengtos 

gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir 
finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių. 

2. Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų priežiūros 
institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam tikroje srityje. 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos, 
kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš 
dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės 
yra visų pirma skiriamos įstaigoms. 

Pranešimo reikalavimai 

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne vėliau 
kaip 12.10.2020 privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, arba nurodyti 
nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino nepateikia jokio 
pranešimo, EBI laiko, kad jos gairių nesilaiko. Pranešimus reikėtų siųsti užpildžius EBI interneto 
svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2020/12“. Pranešimus turėtų teikti 
asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų 
institucijų vardu. EBI taip pat būtina pranešti apie visus gairių laikymosi pasikeitimus. 

4. Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį. 

  

                                                                                                          

1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama 
Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 
panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12). 
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2. Dalykas ir adresatai 

Dalykas 

5. Šiomis gairėmis siekiama iš dalies pakeisti Gaires EBA/GL/2018/01 dėl vienodo informacijos 
atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013P1F

2
P 473a straipsnį (toliau – gairės), siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 575/2013P2F

3
P su pakeitimais, padarytais 

Reglamentu (ES) 2019/876P3F

4
P (toliau – KRR 2) ir Reglamentu (ES) 2020/873P4F

5
P (toliau – greitas 

sprendimas pagal KRR). 

Kam skirtos šios gairės? 

6. Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte, ir kredito įstaigoms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. 

3. Įgyvendinimas 

Taikymo data 

7. Šios gairės taikomos nuo 11.08.2020 iki Reglamento (ES) Nr. 575/2013 468 straipsnio 1 dalyje 
ir 473a straipsnio 6 ir 6a dalyse nurodytų pereinamųjų laikotarpių pabaigos. 

                                                                                                          

2 https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/302d6722-c37b-4869-
ba12-
6d3b4a1092fb/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_LT.p
df. 
3 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių 
reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 
(OL L 176, 2013 6 27, p. 1). 
4 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/876, kuriuo iš dalies keičiamos 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su sverto koeficientu, grynojo pastovaus finansavimo rodikliu, 
nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimais, sandorio šalies kredito rizika, rinkos rizika, pagrindinių sandorio šalių 
pozicijomis, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijomis, didelėmis pozicijomis, ataskaitų teikimo ir informacijos 
atskleidimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 150, 2019 6 7, p. 1–225). 
5 2020 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/873, kuriuo dėl tam tikrų 
patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876 
(OL L 204, 2020 6 26, p. 4–17). 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/0049250b-6f99-4f61-b918-a1d1426a2c58/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_LT.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/0049250b-6f99-4f61-b918-a1d1426a2c58/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_LT.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/0049250b-6f99-4f61-b918-a1d1426a2c58/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_LT.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2084799/0049250b-6f99-4f61-b918-a1d1426a2c58/Guidelines%20on%20uniform%20disclosure%20of%20IFRS%209%20transitional%20arrangements_LT.pdf
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4. Pakeitimai 

8. Gairių 5 punktas pakeičiamas taip: 

„5. Šiomis gairėmis nustatomas vienodas informacijos atskleidimo formatas, kurio laikantis 
turėtų būti atskleidžiama informacija, kaip to reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
(toliau – KRR) 473a ir 468 straipsnius.“ 

9. Gairių 6 punktas pakeičiamas taip: 

„6. Šios gairės taikomos įstaigoms, kurioms taikomi visi arba kai kurie informacijos atskleidimo 
reikalavimai, nustatyti KRR aštuntoje dalyje, kaip numatyta KRR 6, 10 ir 13 straipsniuose.“ 

10. Gairių 7 punktas pakeičiamas taip: 

„7. Šios gairės taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 468 straipsnio 1 dalyje ir 473a straipsnio 
6 ir 6a dalyse nurodytus pereinamuosius laikotarpius.“ 

11. Gairių EBA/GL/2018/01 12 punktas pakeičiamas taip: 

„Įstaigos, kurios nusprendžia taikyti KRR 468 ar 473a straipsnį, turėtų užpildyti I priede pateiktą 
kiekybinės informacijos formą pagal tame pačiame priede pateiktus nurodymus. 

Tos įstaigos, kurios priklauso 473a straipsnio 1 dalyje išvardytoms įstaigoms ir kurios 
nusprendžia netaikyti 473a straipsnio, turėtų, kaip nurodyta I priede, pateikti aiškinamąsias 
pastabas dėl 473a straipsnio pagal šiame priede pateiktus nurodymus. 

Tos įstaigos, kurios nusprendžia pagal 468 straipsnį netaikyti laikinos tvarkos, turėtų, kaip 
nurodyta I priede, pateikti aiškinamąsias pastabas dėl 468 straipsnio pagal šiame priede 
pateiktus nurodymus.“ 

12. I priedas pakeičiamas taip: 
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I priedas. Įstaigos nuosavų lėšų, 
kapitalo ir sverto koeficientų 
palyginimo taikant 9-ojo TFAS arba 
analogiškų TKN modelių pereinamojo 
laikotarpio nuostatas ir jų netaikant 
bei taikant KRR 468 straipsnyje 
numatytą laikiną tvarką ir jos netaikant 
forma 

9-ojo TFAS forma / FL 468 straipsnis. Įstaigos nuosavų lėšų, kapitalo ir sverto 
koeficientų palyginimas, taikant 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių 
pereinamojo laikotarpio nuostatas ir jų netaikant ir taikant KRR 468 straipsnyje 
numatytą laikiną tvarką ir jos netaikant 

Tikslas. Pateikti įstaigos nuosavų lėšų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, 1 lygio kapitalo, pagal riziką įvertinto 
turto, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficiento, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficiento, 
bendro kapitalo pakankamumo koeficiento ir sverto koeficiento palyginimą, taikant 9-ojo TFAS arba 
analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatas ir jų netaikant. 
Pateikti įstaigos nuosavų lėšų, bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, 1 lygio kapitalo, bendro 1 lygio nuosavo 
kapitalo koeficiento, 1 lygio kapitalo koeficiento, bendro kapitalo pakankamumo koeficiento ir sverto 
koeficiento palyginimą, taikant laikiną tvarką, taikomą tikrąja verte vertinamam nerealizuotam pelnui ir 
nuostoliams pagal kitas bendrąsias pajamas atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, ir jos netaikant, kaip 
nustatyta KRR 468 straipsnyje. 
Šioje formoje atsižvelgiama tik į pereinamojo laikotarpio nuostatas, taikomas įgyvendinant 9-ąjį TFAS ir 
analogiškus TKN modelius, ir laikiną tvarką, taikomą tikrąja verte vertinamam nerealizuotam pelnui ir 
nuostoliams pagal kitas bendrąsias pajamas, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, kaip nustatyta 
468 straipsnyje. 

Taikymo sritis. Kiekybinės informacijos pateikimo forma yra privaloma visoms įstaigoms, kurios nusprendžia 
taikyti KRR 468 ir (arba) 473a straipsnį ir kurioms pagal KRR 6, 10 ir 13 straipsnius galioja visi arba dalis KRR 
aštuntoje dalyje nustatytų informacijos atskleidimo reikalavimų. 

Aiškinamosios pastabos dėl 473a straipsnio. Tos 473a straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos, kurioms galioja 
visi arba dalis KRR aštuntoje dalyje nustatytų reikalavimų, tačiau kurios pagal to paties straipsnio 9 dalies 
pirmą pastraipą nusprendžia netaikyti 473a straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatų, turėtų pateikti 
aiškinamąsias pastabas, kuriose paaiškintų, kad jos netaiko 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, ilgainiui nekeičia savo tokio sprendimo ir kad duomenyse apie jų nuosavas 
lėšas, kapitalo pakankamumo ir sverto koeficientus jau visapusiškai atsispindi 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 
modelių poveikis. 

Aiškinamosios pastabos dėl 468 straipsnio. Tos įstaigos, kurioms galioja KRR aštuntoje dalyje nustatyti 
reikalavimai, tačiau kurios pagal 468 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą nusprendžia netaikyti 468 straipsnyje 
numatytos laikinos tvarkos, turėtų pateikti aiškinamąsias pastabas, kuriose paaiškintų, kad jos netaiko 
468 straipsnyje numatytos laikinos tvarkos, ilgainiui nekeičia savo tokio sprendimo ir kad duomenyse apie jų 



GALUTINĖ ATASKAITA DĖL GAIRIŲ, KURIOMIS IŠ DALIES KEIČIAMOS GAIRĖS EBA/GL/2018/01 DĖL VIENODO INFORMACIJOS 
ATSKLEIDIMO PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 575/2013 473A STRAIPSNĮ, ATSIŽVELGIANT Į PEREINAMOJO 
LAIKOTARPIO NUOSTATAS, KURIOMIS SIEKIAMA SUŠVELNINTI TFAS 9 ĮDIEGIMO POVEIKĮ NUOSAVOMS 
LĖŠOMS, SIEKIANT UŽTIKRINTI GREITO SPRENDIMO PAGAL KRR ĮGYVENDINIMĄ REAGUOJANT Į COVID-19 
PANDEMIJĄ 
 
 
 
 
 

nuosavas lėšas, kapitalą ir sverto koeficientus jau visapusiškai atsispindi tikrąja verte vertinamo nerealizuoto 
pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, poveikis. 

Turinys. Įstaigos kiekvieno parametro vertę, įtrauktą į kiekybinės informacijos formą, turėtų pateikti 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

Dažnumas. Iki 2021 m. birželio 28 d. įstaigos šią informaciją turėtų atskleisti gairių EBA/GL/2014/14 (iš dalies 
pakeistų gairėmis EBA/GL/2016/11) 25, 26 ir 27 punktuose nurodytu dažnumu ir pateikti informaciją apie 
nuosavas lėšas (25 dalies a punktas), pagal riziką įvertintą turtą (25 dalies b punkto i papunktis) ir sverto 
koeficientą (25 dalies c punktas). Po 2021 m. birželio 28 d. įstaigos šią informaciją turėtų atskleisti 433a, 433b 
ir 433c straipsniuose nurodytu dažnumu, kuriuo pagal KRR 447 straipsnį reikia atskleisti pagrindinius 
parametrus. 

Formatas. Nustatytoji kiekybinės informacijos pateikimo forma. Įstaigos, kurios netaiko 9-ojo TFAS 
pereinamojo laikotarpio nuostatų, aiškinamąsias pastabas dėl 473a straipsnio gali pateikti laisva forma. 
Įstaigos, kurios netaiko KRR 468 straipsnyje numatytos laikinos tvarkos, aiškinamąsias pastabas dėl 
468 straipsnio gali pateikti laisva forma. 

Susijęs paaiškinimas. 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatas taikančios įstaigos kiekybinės informacijos 
formoje turėtų pridėti aiškinamąsias pastabas, kuriose aptartų pagrindinius naudojamų pereinamojo 
laikotarpio nuostatų aspektus. Remdamosi KRR 473a straipsnio 7a dalies antra pastraipa įstaigos taip pat 
turėtų teikti informaciją apie tai, ar jos naudoja 7 dalies b punkte numatytą skaičiavimą, ar 7a dalies pirmoje 
pastraipoje numatytą skaičiavimą. 
Pagal KRR 473a straipsnio 9 dalies antrą pastraipą įstaigos visų pirma turėtų paaiškinti visus savo sprendimus, 
susijusius su toje pačioje dalyje numatytomis galimybėmis, įskaitant tai, ar jos taiko 473a straipsnio 2 ir (arba) 
4 dalį, ar ne, ir paaiškinti bet kokius šių galimybių taikymo pakeitimus. 
Įstaigos taip pat turėtų paaiškinti į formą įtrauktų prudencinių parametrų pokyčius, palyginti su ankstesniu 
laikotarpiu, kurie atsiranda taikant 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatas 
ir (arba) 468 straipsnyje numatytą laikiną tvarką, kai šie pokyčiai yra reikšmingi. 
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Kiekybinės informacijos forma 
  a b c d e 
  T T-1  T-2 T-3 T-4 
 Prieinamas kapitalas (nurodomos sumos)  

 CET1 kapitalas      
 CET1 kapitalas, jei 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 

modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 

     

2a CET1 kapitalas, jei laikina tvarka, kaip numatyta KRR 468 
straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

     

 1 lygio kapitalas      
 1 lygio kapitalas, jei 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 

modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 

     

4a 1 lygio kapitalas, jei laikina tvarka, kaip numatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

     

 Bendras kapitalas      
 Bendras kapitalas, jei 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 

modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 

     

6a Bendras kapitalas, jei laikina tvarka, kaip numatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

     

 Pagal riziką įvertintas turtas (nurodomos sumos)  
 Visas pagal riziką įvertintas turtas      
 Visas pagal riziką įvertintas turtas, jei 9-ojo TFAS arba 

analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio 
nuostatos nebūtų taikomos 

     

 Kapitalo pakankamumo koeficientai  
 CET1 (išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine 

dalimi) 
     

 CET1 (išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine 
dalimi), jei 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių 
pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų taikomos 

     

10a CET1 (išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine 
dalimi), jei laikina tvarka, kaip numatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

     

 1 lygio nuosavas kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos 
sumos procentine dalimi) 

     

 1 lygio kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi), jei 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 
modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 
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12a 1 lygio kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi), jei laikina tvarka, nustatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

     

 Bendras kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi) 

     

 Bendras kapitalas (išreikštas bendros rizikos pozicijos 
sumos procentine dalimi), jei 9-ojo TFAS arba analogiškų 
TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 

     

14a Bendras kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos sumos 
procentine dalimi), jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

     

 Sverto koeficientas  
 Sverto koeficiento bendras pozicijų matas      
 Sverto koeficientas      
 Sverto koeficientas, jei 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 

modelių pereinamojo laikotarpio nuostatos nebūtų 
taikomos 

  
   

17a Sverto koeficientas, jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo 
nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias 
pajamas, nebūtų taikoma 

  

   

Nurodymai 

Eilutės 
numeris 

Paaiškinimas 

 
CET1 kapitalo suma, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo standartus dėl 
informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimoP5F

6
P (Informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo formos 

29 eilutė) 

 CET1 kapitalo suma, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatų suma, 
apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikoma 

2a CET1 kapitalas, jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto 

pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, nebūtų taikoma 

 
1 lygio kapitalo suma, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo standartus dėl 
informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo6 (Informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo formos 
45 eilutė) 

 1 lygio kapitalo suma, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatų suma, 
apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikoma 

4a 1 lygio kapitalas, jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto 
pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, nebūtų taikoma 

 
Bendra kapitalo suma, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo standartus dėl 
informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo6 (Informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo formos 
59 eilutė) 

                                                                                                          

6 2013 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1423/2013, kuriuo nustatomi informacijos 
apie įstaigų nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 
techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 355, 2013 12 31, p. 60). 
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Eilutės 
numeris 

Paaiškinimas 

 Bendra kapitalo suma, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatų suma, 
apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikoma 

6a Bendras kapitalas, jei laikina tvarka, kaip numatyta KRR 468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto 
pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, nebūtų taikoma 

 
Viso pagal riziką įvertinto turto suma, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo 
standartus dėl informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo6 (Informacijos apie nuosavas lėšas 
atskleidimo formos 60 eilutė) 

 Viso pagal riziką įvertinto turto suma, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio 
nuostatų suma, apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikoma 

 
CET1 kapitalo koeficientas, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo standartus dėl 
informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo6 (Informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo formos 
61 eilutė) 

 CET1 kapitalo koeficientas, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatų suma, 
apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikomaP6F

7 

10a CET1 (išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine dalimi), jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 468 straipsnyje, 
taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, nebūtų taikoma 

 
1 lygio kapitalo koeficientas, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo standartus 
dėl informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo6 (Informacijos apie nuosavas lėšas atskleidimo formos 
62 eilutė) 

 1 lygio kapitalo koeficientas, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatų suma, 
apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikomaError! Bookmark not defined.

P 

12a 
1 lygio kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine dalimi), jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, 
nebūtų taikoma 

 
Bendro kapitalo pakankamumo koeficientas, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius 
įgyvendinimo standartus dėl informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus atskleidimo6 (Informacijos apie nuosavas 
lėšas atskleidimo formos 63 eilutė) 

 Bendro kapitalo pakankamumo koeficientas, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, apskaičiuotos pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikomosError! Bookmark not defined. 

14a 
Bendras kapitalas (išreikštas rizikos pozicijos sumos procentine dalimi), jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 
468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, 
nebūtų taikoma 

 
Sverto koeficiento bendras pozicijų matas, nustatytas atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius 
įgyvendinimo standartus dėl informacijos apie sverto koeficientą atskleidimo7F

8  (lentelės „LRCom: bendras 
informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas“ 21 eilutė) 

 
Sverto koeficientas, atsižvelgiant į sumą, kurią įstaigos atskleidė pagal techninius įgyvendinimo standartus dėl 
informacijos apie sverto koeficientą atskleidimo8 (lentelės „LRCom: bendras informacijos apie sverto koeficientą 
atskleidimas“ 22 eilutė) 

 Apskaičiuotas sverto koeficientas, jeigu 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatų 
suma, apskaičiuota pagal KRR 473a straipsnį, nebūtų taikomaError! Bookmark not defined. 

17a Sverto koeficientas, jei laikina tvarka, kaip nustatyta KRR 468 straipsnyje, taikoma tikrąja verte vertinamo nerealizuoto 
pelno ir nuostolių pagal kitas bendrąsias pajamas, nebūtų taikoma 

 Ataskaitiniai laikotarpiai 

 

T, T-1, T-2, T-3 ir T-4 ataskaitiniai laikotarpiai apibrėžiami kaip ketvirčio periodai. Įstaigos turėtų atskleisti 
ataskaitinius laikotarpius atitinkančias datas. 
Įstaigos, kurios pagal šią formą informaciją atskleidžia kas ketvirtį, turėtų pateikti duomenis už T, T-1, T-2, T-3 ir T-4 
laikotarpius; įstaigos, kurios pagal šią formą informaciją atskleidžia kas pusmetį, turėtų pateikti duomenis už T, T-2, 

                                                                                                          

7 Atskleisdamos informaciją apie šį koeficientą, įstaigos turėtų įvertinti tas 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN 
modelių pereinamojo laikotarpio nuostatas, kurios turi įtakos skaitikliui ir vardikliui. 
8 2016 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/200, kuriuo nustatomi informacijos apie 
įstaigų sverto koeficientą atskleidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 techniniai 
įgyvendinimo standartai (OL L 39, 2016 2 16, p. 5). 
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Eilutės 
numeris 

Paaiškinimas 

ir T-4 laikotarpius, o įstaigos, kurios pagal šią formą informaciją atskleidžia kartą per metus, turėtų pateikti 
duomenis už T ir T-4 laikotarpius. 
Kai duomenys atskleidžiami pirmą kartą, duomenų už ankstesnius laikotarpius atskleisti nereikia. Informaciją apie 
ankstesnius laikotarpius reikalaujama pateikti tik, jeigu ankstesni laikotarpiai yra vėliau nei jų pirmų finansinių metų, 
kurie prasideda 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios data. 

 Paskutinis informacijos atskleidimo laikotarpis 

 Įstaigos turėtų atskleisti informaciją 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ir 17 eilutėse, jei taikoma, iki pereinamojo laikotarpio 
pabaigos, kaip numatyta KRR 473 straipsnio 6 ir 6a dalyse. 

 Įstaigos turėtų atskleisti informaciją 2a, 4a, 6a, 8, 10a, 12a, 14a ir 17a eilutėse, jei taikoma, iki pereinamojo 
laikotarpio pabaigos, kaip numatyta KRR 468 straipsnio 2 dalyje. 

 


	Gairės
	I priedas. Įstaigos nuosavų lėšų, kapitalo ir sverto koeficientų palyginimo taikant 9-ojo TFAS arba analogiškų TKN modelių pereinamojo laikotarpio nuostatas ir jų netaikant bei taikant KRR 468 straipsnyje numatytą laikiną tvarką ir jos netaikant forma

